
 EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 14/08/2018.

Atès el que disposa l’article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, l’article 111.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, l’article 196.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre 
pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les 
Entitats  Locals  i  l’art.  1-5.2  de  la  Llei  8/1993,  d'1  de  desembre,  d’atribució  de 
competències als Consells Insulars en matèria de règim local, us trametem l’extracte 
dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc 
el 14 d'agost de 2018.
S’acorda, per unanimitat i en votació ordinària, aprovar l'acta de la sessió anterior, de 7 
d'agost de 2018.
S'acorda, per unanimitat el vistiplau de les resolucions dictades per la batlia des de la 
darrera  sessió  ordinària  de  la  Junta  de  Govern  Local:  decrets  del  0943/2018  al 
0975/2018,  dels dies 6, 7, 8, 9 i 10 d'agost de 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  relació  de  factures  de  l'expedient  número  4511/2018,  per  import  de 
420.243,49 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: 
Aprovar la devolució de l'IIVTNU liquidat l'11 d'agost de 2017 a I. C. P., per un import  
total de 75,02 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA: aprovar la 
devolució de l'IIVTNU liquidat el 26 d'octubre de 2017 a M. B. G., per un import total 
de 75,02 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Prorrogar  de  forma  expressa  i  formalment  el  Conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament de Deià i l'Ajuntament de Sóller, per al reforç de les plantilles policials 
per circumstàncies especials o per causes extraordinàries, per un període d'un any, amb 
efectes retroactius al dia 10 de juny de 2018.

Indemnització per caiguda carrer Isabel II. La Junta de Govern Local, per unanimitat i 
en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. B. M. M., en representació 
de la Sra. A. A. E., presentades el dia 13 d'abril de 2018, degut que les mateixes no 
aporten noves proves que puguin desvirtuar l'assenyalat a informes anteriors.
Segon.- Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. A. 
A. E., per la compensació dels danys ocasionats per la caiguda al carrer Isabel II, per 
incomplir  els  requisits  establerts  en  l’article  32  de  la  Llei  40/15,  d'1  d'octubre,  de 
Règim  Jurídic  del  Sector  Públic,  ja  que  no  queda  demostrat  que  els  danys  siguin 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, donat que no hi 
va  haver  avís  a  la  Policia  Local  i  no  es  va  poder  comprovar  que  el  danys  fossin 
ocasionats per la caiguda, a més que la proximitat del lloc al seu domicili hauria de fer 
conèixer perfectament l'estat de l'acera a la zona.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar inicialment el padró de mercats ocasionals per import total de QUATRE MIL 
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VUI-CENTS TRENTA-UN EUROS I SEIXANTA-QUATRE . CTS (4.831,64 €) .

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat, (Factura Llum) a Ll. M. 
A. amb DNI: 43053752Y per la quantitat de 201,35€.

Contractació dels espectacles per  a les festes de Sant Bartomeu 2018. La Junta de  
Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Aprovar  la  proposta  de  MÉS  QUE  SO  per  ser  les  més  convenient  en  quan  a 
qualitat-preu, per un import total amb IVA de 7.142 € + IVA.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
1.Aprovar la tramitació de la participació en la convocatòria pública del Consorci Borsa 
d’Allotjaments Turístics en la selecció dels projectes d’inversió i actuacions per a la 
millora de l’oferta turística a l’illa de Mallorca, mitjançant la presentació dels següents 
projectes d’actuació:
Reforma i supressió de barreres arquitectòniques en el Museu de Ciències (Camp d’en 
Prohom).
Adequació, millora i conservació del Passeig Marítim.
2.Adoptar el compromís per dur a terme les actuacions necessàries per a l’execució 
material  en cas d’aprovar-se i  seleccionar-se definitivament els  projectes presentats, 
així com habilitar la corresponent partida pressupostària per l’any 2019 o en la pròrroga 
del pressupost 2018.
3.Comunicar  el  present  Acord  al  Govern  de  les  Illes  Balears  (Consorci  Borsa 
d’Allotjaments Turístics), adjuntat la documentació establerta a la convocatòria.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i en votació ordinària, ACORDA:
Dona la enhorabona a J. Ll. P., per la medalla aconseguida en els Europeus de Glasgow.

La secretària.                                                 El Batle
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